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Máriapócs Város Önkormányzata nevében
egészségben gazdag, boldog új évet kívánok!

Papp Bertalan polgármester

Támogatás a Máriapócsi Polgárőr 
Egyesületnek

Január 16-án jó hírrel és segítséggel magas rangú vendég 
ér kezett Máriapócsra. A több, mint 65.000 taggal rendelkező 
Polgárőr Szövetség országos vezetője Dr. Túrós András Tá-
bornok Úr személyében. A Máriapócsi Egyesületünk orszá-
gos szinten a 10 legeredményesebben dolgozó egyesület kö-
zé került, ezért mi is megkaptuk a MOL 500.000,– Ft értékű 
üzem anyag kártyáját. Ez a támogatás nagyon sokat jelent a 
napi szolgálatok végrehajtásához. Az elismerést Lőrincz Pé-
ter egyesületi elnök vette át az irodámban.

Papp Bertalan polgármester, polgárőr

Régi családi képek digitalizálásában nyújtunk segítséget a 
la kosságnak a Kézai Simon Program keretében. A program 
kül detése olyan országos mozgalom létrehozása, amelynek cél-
ja digitálisan megőrizni a régi, analóg technológiával fotókon 
rög  zített emlékeket és családi történeteket. 

Ha szeretné megőrizni családi fotóit kérjük keresse a Városi 
Könyvtár munkatársait. Bővebb információt kérhet telefo non 
a +36-42/385-533; +36-70/387-0241 telefonszámokon, vagy a 
pocskonyvtar@gmail.com e-mail címen. A programban való 
rész  vétel ingyenes, csupán a képeket kell hozzánk beadnia. 

További információ a https://kezai.hu oldalon. 

A vakcinainfo.gov.hu 
honlapon lehet 
regisztrálni az oltásra, 
melyhez segítséget 
a Városi Könyvtárban is 
kérhetnek.
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Nehéz, ugyanakkor mozgalmas év van mögöttünk. 
Nehéz, mert a COVID-járvány nem csak a testet, ha-
nem a lelket is megsebzi.

Sok ismerősünk, barátunk áldozata lett a betegség-
nek és sokakat ismerünk, akik megbetegedtek, illetve je-
lenleg is betegek. Lelkileg nagyon nehéz elviselni ezt az 
ál lapotot, hisz régóta nem ölelhettük meg közeli hozzá-
tartozóinkat, barátainkat. 

Hiányoznak nekünk a baráti összejövetelek, a kötet-
len személyes együttlétek, a közös programok – az 
együtt élés élménye. Bízunk benne, hogy ez az év már ki-
csit jobb és szebb lesz. Településünk élete is kicsit meg-
változott. Kevesebb ember volt az utcán, sokan meg sem 
állnak egymással beszélgetni – sietnek haza. Bezárkóz-
tunk, mert mindenki valahol fél a betegségtől. Lelassult, 
megváltozott Önkormányzatunk működése is. Sok eset-
ben Nekem kell meghozni az egyszemélyes döntéseket – 
melyek a település lakóinak érdekeit kell, hogy szolgál-
ják. Igyekeztem, igyekszem úgy működtetni a kisvárost, 
hogy a fejlesztéseket ne kelljen lassítani, illetve a terve-
ink ez évben is megvalósulhassanak. Ehhez a képvise-
lőktől és a bizottsági tagoktól, a hivatal munkatársaitól 
maximális segítséget kaptam. Köszönöm!

2020. jelentősebb beruházásaihoz sikerült a megfele-
lő forrást biztosítani, ami azért a nagyon nehéz gazdasá-
gi évhez képest komoly siker. 

Megvalósult a Máriapócs – Kisléta – Nyírbogát 
ke  r ék  párút. Az Önkormányzatunkat érintő szakasz 
83.112.389,– forintba került. 

Befejeződött a „Komplex energetika fejlesztések 
Máriapócs városában” projekt, melynek összköltsége 
231.361.000,– forint. A fejlesztés első részében fűtés-
kor sze rű sítés, hőszivattyús rendszer kiépítése a Civilek 
Há zában, Általános Iskolában és az Óvodában. Máso-
dik részében napelemes rendszer kiépítése a Civilek Há-
zában, Polgármesteri Hivatalban, a Kulturális Központ-
ban, valamint a régi Házasságkötő épületén.

Az elmúlt évben fejeződött be településünkön a 
LED-es közvilágítási lámpatestek felszerelése. A beru-
házás 12 év futamidejű ESCO finanszírozással valósult 
meg 31.689.408,– forint összegben. 

Folyamatosan és sikerrel pályáztunk a Magyar Falu 
prog ram pályázataira. Ennek segítségével sikerült a régi 
temető kerítését megépíteni, a meglévő díszes kovácsolt-
vas nagykaput felújítani 4.999.142,– forint értékben.  

Modern orvosi eszközt tudtunk beszerezni a házi és 
fog orvosaink részére 2.999.971,– forint értékben.
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Közterület karbantartását szolgáló gépet szereztünk 
be 16.514.445,– forint összegben, melyből 1.514.446,– 
forint volt a saját erő. 

Az év végén örülhettünk, hiszen pozitív elbírálásban 
ré szesült a Gyulaji és a Honvéd utcák útfelújítási pályá-
zata, 16.585.489,– forint értékben, melyből 2.487.824,– 
forintot az Önkormányzatnak kell biztosítani az ez évi 
költségvetésében. 

2021. évben fog megvalósulni a Horgásztó fejlesztése 
20.212.000,– forint összegben. 

Kerékpátút fejlesztést fogunk végrehajtani a temető-
höz vezető úton, 49.994.365,– forint értékben.

Ebben az évben elkezdődik 4927 számú országos 
köz út (MOL benzinkúttól az M3-as felhajtóig) tartó sza-
kasz felújítása. Biztonságos felújított úton közlekedhe-
tünk majd a Vasút, Báthori és Ófehértói úton.

És végül a legjobban várt jó hír! Új bölcsőde épül 
Má riapócson! A Területi és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) által támogatott projekt keretében 
két csoportos 24 férőhelyes bölcsőde épül a Nyíregyházi 
Egyházmegye beruházásában. Várhatóan ez év nyarán 
kezdődik az építkezés és a 2022/2023-as nevelési évben 
várja a csöppségeket az új intézmény. 

Az év végén elkezdődött a Dudás Miklós Görögka-
to likus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában a tornatermi épületrész energetikai 
felújítása. Bővül az Ékes Virágszál Görögkatolikus Óvo-
da is. Beépítésre kerül az Óvoda és Általános Iskola kö-
zötti 13 méter széles utcai rész. Itt egy 350 adagos főző-
konyha, egy nagyméretű étterem és kiszolgáló helyisé-
gek kerülnek kialakításra. 

Önkormányzatunk továbbra is igyekszik minden 
ésszerű pályázati lehetőséget megragadni, hogy épüljön, 
szépüljön tovább településünk.

Kívánok minden Máriapócsi lakosnak betegség-
men tes, sikeres, boldog új esztendőt.

Papp Bertalan polgármester

Épül, szépül az Alapítványi Ház
Már a tavalyi évben is sokat sikerült javítani a pusztafalui Ala-

pítványi házunkon. Kicseréltünk valamennyi régi nyílászárót, 
műanyagra. Nagyon rá is fért a gyönyörű környezetben lévő kis 
pihenőházra. Több százezer forint és rengeteg munka eredmé-
nye ként kezd lakhatóvá válni. Ez év is nagy feladattal indul. Tönk-
re ment a fűtési rendszer, a kazánt és valamennyi radiátort le kel-
lett cserélni. Az alapítvány számláján nem állt rendelkezésre elég 
pénz ezért támogatókat kerestünk. Ifj. Lőrincz Péter és Papp Ber-
talan kuratóriumi tagok vállalták, hogy megpróbálnak támogató-
kat keresni a kb. 1.000.000 forintos munkához. Munkájuk ered-
ményesen zárult, hiszen összegyűlt közel 900. 000 forint. 

Főbb támogatók voltak: Nyíregyházi Egyházmegye – Szocska 
A. Ábel püspök atya, Máriapócsi Nemzeti Kegyhely, Dercés Kft., 

Éden 96 Kft., Park Építő Kft, Petrucz és Társai Kft., valamint a 
szülők.

Köszönet az anyagi felajánlásokért. 
A Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának 

(Spisákné Krich Dorottya, Szabóné Pintér Enikő, ifj. Lőrincz Pé-
ter, Papp Bertalan) nevében Polyák Tibor kuratóriumi elnök.
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A koronavírus világjárvány miatt ne-
héz évet tudunk magunk mögött. Köszö-
net illeti a védekezésben résztvevőket, 
akik az embert próbáló helyzetekben se-
gít séget tudtak nyújtani! Köszönet min
denkinek, aki akárcsak a fegyelmezett vi-
selkedésével is részt vállalat a küzdelem-
ben! 

Mindannyiunknak egy kialakult, új 
élet formához kellett alkalmazkodnia. Ne-
héz időszakot élünk most, de az élet nem 
állhat meg. A kitűzött célokat, a sikeres pá-
lyázatokat, beruházásokat – a járványügyi 
előírások betartása mellett is – meg kell va-
lósítani. Az éves munkánknak kézzel fog-
ható eredményei vannak, melyek minden 
te lepülésen szemmel láthatóak. Ezekre a 
közösen elért eredményekre büszkék lehe-
tünk, s reménnyel tölt el mindannyiunkat 
– ebben a legnehezebb helyzetben is –, hogy 
közösen képesek vagyunk eredményeket 
elérni. Azon dolgozunk, hogy térségünk 
va lamennyi polgára nyugodt, biztonságos 
körülmények között élje mindennapjait. 

Ezt segítik a térségünkben megvalósult be-
ruházások, fejlesztések. Óvodák, bölcső-
dék, iskolák, utak, járdák, kerékpárutak, 
játszóterek, parkok, sportpályák újultak 
meg, épültek fel. Több száz – a vírushely-
zet miatt veszélybe került – munkahelyet 
si került megőrizni.

Máriapócs az elmúlt időszakban ren-
geteget fejlődött, nagyon szép eredménye-
ket sikerült közösen elérni, ezekből emlí-
tenék meg néhányat. A Terület-és Tele-
pü lésfejlesztési Operatív Programnak kö - 
szönhetően megvalósult a Máriapócs–
Kis léta–Nyírbogát közötti kerékárút 512 
mil lió forint ráfordítással. A turisztikai be-
ruházás jóvoltából összeköttetés létesült 
külterületen a 471-es főútvonal mellett ki-
épülő Debrecen-Szatmárnémeti kerékpár-
út hálózat és a Nemzeti Kegyhely között, 
elősegítve a zarándokok, túrázók és kerék-
párosok biztonságát. 

Nagy lépést tett a Máriapócs az önkor-
mányzati épületek megújuló energiával 
tör ténő ellátásában – Komplex energeti-
ka fejlesztések keretében. Hőszivattyúk és 
napelemek váltják ki az elavult rendszere-
ket, 231 millió forint sikeres pályázatnak 
kö szönhetően. A Magyar Falu program 5 
milliós pályázatából sikerült a régi teme-
tő kerítését is megépíteni, s felújítani a 
meglévő díszes kovácsoltvas nagykaput. 

Továbbá örömmel közlöm a máriapócsi 
polgárokkal, hogy új Görögkatolikus böl-
csőde fog épülni 353 millió forint 100 
%-os támogatással, így 2022-től bölcsődei 
ellátást is igényelhetnek a máriapócsi kis-
gyer mekes családok. A bölcsőde építésé-

vel párhuzamosan a környezetvédelem és 
az energiaigényesség jegyében kétállásos 
elektromos töltőállomás is meg fog épül-
ni, ahol nemcsak a görögkatolikus intéz-
ményekhez kötődő családok, de minden 
kegyhelyre érkező feltöltheti elektromos 
autóját. 

További jó hír, hogy a Gyulaji és a 
Hon véd út burkolatának felújítása és a 
Hor gásztó fejlesztése is megvalósulhat. 
Az oktatási intézményekhez egy 350 ada-
gos főzőkonyha, ebédlő és kiszolgáló he-
lyiségek kerülnek kialakításra ebben az 
évben. 

Mindezen eredmények is arról tanús-
kod nak, hogy a FIDESZ–KDNP kormá-
nya kiemelten támogatja a vidék Ma-
gyarországát, Máriapócs városát, annak 
polgárait és a Nemzeti Kegyhelyet. 

A további kitűzött célok eléréséhez 
ered ményekben, egészségben gazdag 
Bol dog Új Évet kívánok minden má-
riapó csi lakos számára! Tisztelettel kö-
szönöm Máriapócs valamennyi lakosának 
a járványügyi helyzet miatt a türelmet, az 
együttműködést.  Most legfontosabb sze-
retteink egészsége és biztonsága. Vigyáz-
zunk egymásra!

dr. Simon Miklós 
országgyűlési
képviselő

TISZTELT MÁRIAPÓCSI POLGÁROK!

VÁLTOZÁS A GÉPJÁRMŰADÓBAN!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, 

hogy 2021. január 1-jétől a gépjármű-
adó val kapcsolatos adóhatósági feladato-
kat az állami adó- és vámhatóság (NAV) 
látja el. 

•  2021. január 1-jét megelőző időszak-
ra eső gépjárműadó ügyekben továbbra is 
Má riapócs Város Önkormányzati Adóha-
tósága az illetékes.  

•  Általánosságban a gépjármű tulajdo-
nosoknak és üzembentartóknak továbbra 
sem kell majd a változásokról adatbejelen-
tést tenni az állami adóhatóság felé. A köz-
úti közlekedési nyilvántartási szerv a jár-
műnyilvántartásából a január 1-jei álla-

pot nak megfelelő adatokat január 20. 
nap jáig közli majd az állami adó- és vám-
ha  tósággal. Ezt követően havonta frissül 
az adatbázis.

•  Az önkormányzati adóhatóság is 
ada tot szolgáltat az állami adó- és vámha-
tó ság számára a 2020. december 31-én 
nyil vántartott adómentes gépjármű forgal-
mi rendszámáról és a gépjármű üzemben-
tartójának, tulajdonosának azonosító ada-
tairól, valamint a mentesség jogcíméről, 
így ezekről az adózóknak külön bejelen-
tést nem kell tenniük. Az adóelőírásokat 
tartalmazó határozatokat 2021. évtől az 
állami adóhatóság postázza az érintettek-
nek. A változásokkal kapcsolatos informá-

ciók, az állami adó- és vámhatóság hivata-
los honlapján megtekinthetők.

A 2020. december 31-ig keletkezett, 
megváltozott vagy megszűnt gépjármű-
adó kötelezettségek ügyében, továbbra is 
az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet 
fordulni.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóz-
tatási feladatokat 2021. évtől a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A 
változás a gépjármű-üzembentartókat (tu-
lajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük 
nem lesz. Az első részletet március 15-e 
helyett elég április 15-éig befizetni.

Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző



A teljesség igénye nélkül szeretném 
Önöket tájékoztatni néhány mondatban 
a közmunka program végrehajtásáról, és 
az ezen felül elvégzett munkákról.

A programban jelentős helyet foglal el 
a betonüzem munkája. Az üzem minden, 
a programban vállalt feladatát teljesítet-
te. Az előállított betonelemek szinte teljes 
egé szében értékesítve lettek, mely jelentős 
ár bevételt képezett az önkormányzat ré-
szére.

A mezőgazdasági részben megvalósult 
a már meglévő gyümölcsös rekonstrukció-
ja, melynek keretén belül eltávolítottuk, és 
újjal pótoltuk a vadkáros fákat, valamint a 
sorokon belül a fajta egalizálást, ami lehe-
tővé teszi a minél hatékonyabb növényvé-
delmet. Évközben folyamatosan megtör-
tént a gyümölcsös ápolása (metszés, haj-
tásválogatás, növényvédelem, gyomtala-
nítás). A gyümölcsös fiatal kora, illetve a 
tavaszi fagykár nem tette lehetővé, hogy 
értékelhető betakarítást tudjunk végezni, 
(csak 1-2 gyümölcs maradt az idősebb fá-
kon is). 

Másik területe a mezőgazdasági mun-
ká nak a batáta, (édesburgonya) termesz-
tés. Itt is el kell mondani, hogy a tavaszi fa-
gyok, melyek ültetés után következtek be, 
óriási kárt okoztak. Így a megnövekedett 
terület ellenére az elmúlt évihez képest is 
sokkal kevesebb gumót tudtunk betakarí-
tani. Ez egyébként országos jelenség volt. 
Nem használt a termesztésnek a sok csa-
padék, az alacsonyabb nyári hőmérsék-
let, és a kevesebb napsütéses órák száma. 
A gumókat 3 részletben takarítottuk be, 

és teljes egészében értékesítésre kerültek. 
Folyamatosan részt vettünk az önkormány-
zat területén, és azon felül is a parlagfű 
men tesítésben. A tavasz folyamán sike-
rült megvalósítani két dűlőút teljes rend-
betételét, mely több km szakaszt jelentett. 
Itt szeretném megkérni a földtulajdonoso-
kat, hogy az utak jó állapotának fenntartá-
sa csak úgy lehetséges, ha az esős idők al-
kalmával néhány kapavágással a nyomok-
ban keletkező csapadékot a vízelvezető ár-
kokba segítenek levezetni. 

Szintén a tavasz folyamán teljesen szét-
szedtük és újjáépítettük a városkaszálójá-
nál lévő, már évek óta életveszélyes hidat. 
E két munkafolyamat már csak szakmai 
hozzáértés miatt is vállalkozók bevonásá-
val történt, melyek finanszírozását az ön-
kormányzat saját erőből biztosította. 

Többször végeztünk a település szi-
lárd burkolatú útjain kátyuzást. Ehhez az 
önkormányzatnak csak a hideg aszfaltos 
meg oldás áll rendelkezésre, mely jelen-
tős költséget ró ránk. Reméljük, hogy pá-
lyázatok útján a komolyabb technológiák 
igénybevételével komolyabb javulás érhető 
el útjaink állapotában. 

Sikerült megvalósítani a régi temető 
tel jes bekerítését, ebből az utcafronton pá-
lyázati pénzből, az összes többi körbe saját 
erőből történt.

Folyamatos volt a parkok, a főtér, a le-
folyók, kerékpárutak tisztítása, karbantar-
tása, műszaki állapotuk szinten tartása, 
esetenkénti javítása.

Kiemelt feladatunknak tartottuk a te-
metőkben az elhanyagolt sírok, utak nyírá-
sát, tisztán tartását.

Az ősz folyamán megérkezett egy ré-
gen várt csúszó kuplungos rakodó jármű, 
mely nagy segítség lesz a betonüzem ter-
mékeinek értékesítésében is, mivel ennek 
eddigi hiánya gyakran eltántorította ve-
vőinket a vásárlástól. Természetesen, nem 
csak itt hasznosítottuk, hanem Vona Ist-
ván gépkezelő szakmai tudásának köszön-
hetően nagyon sok belterületi útról tudtuk 
eltávolítani az aszfaltos útra évek óta rá-
folyt, rárakódott földet, és az abból kihaj-
tó gyomot. Ezáltal gyakran egy méterrel 
is szélesebbek lettek a közlekedés számára 
útjaink. Ez a karbantartás kerékpárútjain-
kon is megtörtént. Ezt a gépet is pályázati 
támogatással és némi önrésszel tudtuk be-
szerezni. 

Nagy örömünkre még a karácsonyi 
ünnepek, és az erősebb hideg beállta előtt 
minden arra jogosultnak kiszállítottuk a 
szociális tűzifát.

Ezeken felül még több munkában részt 
vettünk, pl. egyházaknak való segítés, ren-
dezvények megszervezésében való részvé-
tel, sportpálya öltöző tetőszerkezetének 
megjavítása, és sok más egyéb dolgokban.

2021-re a Start program kérelem be-
nyúj tásra került – mely, ha kedvező elbírá-
lás ban részesül – akkor kb. 24 fő kerülhet 
al kalmazásra.

Kedves Máriapócsiak! 

Reménykedve és bízva a 2021-es év-
ben, mindenkinek na gyon jó egészséget, 
nyereséges gazdálkodást és sok boldogsá-
got kívánok.

Hajdu Mihály alpolgármester
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TISZTELT MÁRIAPÓCSIAK!

Római katolikus vízszentelés Máriapócson

A II. Vatikáni Zsinat óta, a zsinati ren-
delkezések értelmében a római katolikus 
egyház január 6-án a háromkirályok láto-

gatását ünnepli vízszenteléssel egybeköt-
ve. Pásztor Károly pápai prelátus szentbe-
szé dében kiemelte, hogy Isten szavára 
hall gatunk, amikor követjük a csillagot. A 
királyok a pogány népet jelentik, akik el-
mennek Jézushoz és tömjént, aranyat, mir-
hát visznek magukkal.

Mindhárom ajándék Jézus életének és 
szolgálatának egy-egy aspektusát emeli ki. 
Azonban a többi nélkül egyik sem lenne 
teljes. Az arany általában királyi ajándék 
volt. Ez az ajándék előrevetíti, hogy a gyer-
mekben egy hatalmas király született meg. 
A tömjén a templomi szertartások során 

füstölőszerként használják, és a legtöbb 
vallásban azt jelképezi, hogy a hívek lel-
ke vagy imádságai felszállnak az Istenhez. 
A mirha jelképezi azt, hogy Jézus király és 
fő pap volta mellett ő a szenvedő Messiás 
is, aki a saját sebeivel gyógyítja meg a mi-
énket, a szenvedését megkoronázó halálá-
val vált meg bennünket a bűnből. 

A szentmise végén Károly atya a szen-
telt sóval vegyített vizet megáldotta és 
meg szentelte a jelenlévőket. Arra kérte a 
hí veket, hogy otthonaikat hintsék meg a 
ha zavitt szentelt vízzel.
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Máriapócs Települési Ruszin Nem-
zeti ségi Önkormányzata sokat tesz Má-
riapócsért, megalakulásunk óta ápoljuk 
ruszin hagyományainkat. Mivel ezek a 
hagyományok a vallással szorosan össze-
kapcsolódnak, minden évben szervezünk 
egy-egy jelentős zarándoklatot, amelynek 
alkalmával több napon keresztül hitün-
ket erősíthetjük meg és megismerhetjük a 
meglátogatott települések hagyományait, 
szokásait is. 

Az elmúlt két esztendőben a görög-
ka tolikus egyházzal összefogva két nagy 
vallási projektben működtünk együtt. 
2019-ben közös összefogással valósulha-
tott meg a Máriapócsi Kegytemplomban 
a Boldog Gojdics Péter Pál mozaik – A 
he lyi nemzetiségi hitélet támogatása ke-
re tében a Máriapócsi Kegytemplomban – 
NEMZ-N-19-0009 azonosítószámú pro-
jekt keretében. 

Az elmúlt félév vírusos időszaka a mi 
életünket is meghatározta. Romzsa Tódor és Gojdics Pé ter mo-
zaikok szentelése, így csak 2020. szeptember 10-én va ló sulhatott 
meg. A Magyar Kormány és Soltész Miklós egyházi és nemzetisé-
gi ügyekért felelős államtitkár úr jóvoltából az idei év ben a Szent 
II. János Pál pápa úti ikon szeptember 9-én került át adás ra – a 
NEMZ-N-20-0045 pályázati támogatás jóvoltából. 

Öröm számunkra, hogy Nemze-
ti Kegy   helyünk Máriapócs helyi össze-
fo gás és Magyarország Kormánya támo-
ga  tásával több a település kulturális és 
lel ki központ szerepéhez méltó közté-
ri al ko tással, mozaikokkal, úti ikonokkal 
gaz dagodott. Az évről évre ide érkező za-
rándokok mind megtekintik ezeket az al-
kotásokat, melyek nem csak vallásunk, de 
történelmünk részei is. Hiszen a két mun-
kácsi püspök nem tagadta meg hitét a 
diktatúra idején, és mindannyian tudjuk, 
hogy a II. János Pál pápa látogatása nélkül 
Máriapócs nem lenne Nemzeti Kegyhely. 
A ruszin nemzetiség is igyekszik val lá sa 
mellett a történelmi események meg em-
lékezésével átadni hagyományait a jövő 
nemzedékének. 

Reméljük az elkövetkező években to-
vább folytathatjuk közös munkánkat az 
egyházakkal és a várossal. 

December hónapban csomagot osz-
tottunk a ruszin nemzetiség tagjainak, ezzel kívánva boldog ka-
rácsonyt mindenkinek.

Itt engedjék meg, hogy hálás szívvel köszönjem meg a Ma-
gyar Kormány támogatását és kívánjak további sikeres munkát 
tagjainak.    

Ruszinkó Jánosné elnök

A Hierotheosz Egyesület által működtetett 
Sza bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Család, Esélyte-
remtő és Önkéntes Ház meghirdette „Az Év Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkénte se” dí jat. A 
három díjazott közül az egyiket Ru szin kó Jánosné 
a Máriapócsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke kapta. 

Mancika néni, megalakulása óta vezeti a má-
ria pócsi Ruszin Önkormányzatot. Intézi hivatalos 
ügyeit, szervezi rendezvényeit, ápolja a ruszin vallási és népi ha-
gyományokat. Ezek a tevékenységek a vallással szorosan összekap-
csolódnak, hiszen a görög vallást is a ruszinok alapították meg Má-
riapócson. Minden évben hagyományőrző tábort szervez a fiatalja-
inknak, melyet naponta koordinál, szervezi az önkéntes segítőket is.

A megalakulásunktól kezdve minden évben megvalósít egy-egy 
jelentős zarándokutat, mellyel hitéletünket is erősíti. Ennek köszön-
hetően zarándoklatok valósulhattak meg Kárpátaljára, Kassára, Bor-
siba, Sárospatakra, Máriazellbe, Pásztó-Szentkútra, Sajópálfalára, 
Ópusztaszerre, Esztergomba. Ezek a zarándoklatok családokat, több 
generációt hoztak össze, hiszen a fiatal és idős korosztály egyaránt 
részt vettek benne. 

Tevékenysége során célja a ruszin nemzetiségiek kulturális és hit-
életének ápolása. Igyekszik pályázatok beadásával megvalósítani te-
vékenységünket, szem előtt tartva az itt élők életkörülményeit. A za-
rándokutakkal, programokkal célja a próbatétel mellett a kapcsola-

„Az Év Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntese”

Ruszin Önkormányzat hírei

tok ápolása, az összefogás fenntartása és hagyomá-
nyaink továbbadása a fiatal nemzedéknek. Teszi ezt 
önkéntesek bevonásával, hiszen a szer ve zéshez és le-
bonyolításhoz sok önkéntes segítségét veszi igény-
be. Lehet az is mondani nem csak Ő önkénteskedik, 
hanem szervezi az önkéntes tevékenységet a telepü-
lésen. 

Hagyományőrző húsvéti, nyári és karácsonyi 
programokat szervez, a város rendezvények rend-
szeres fellépője énekével, verseivel, főző tudományá-

val. Nincs olyan városi rendezvény, amelyen előadóként, közremű-
ködőként nem vesz részt, hiszen vezéregyénisége a Nyugdíjas Nép-
dalkörnek is. Hagyományápoló tevékenységét a horgolásban is meg-
mutatja, több fiatalnak adta már át tudását ezen a területen is, ezáltal 
is kiemelkedik a generációk közötti tudás és párbeszéd létrehozás 
területén.  

2019-ben irányításával részt vettünk a Gojdics Péter Pál és Rom-
zsa Tódor mozaikok létrehozásában majd, 2020-ban a Szent II. 
János Pál pápa úti ikon megvalósításában működött együtt a Gö rög-
katolikus Egyházzal. 

Nélküle nem jött volna létre egy ilyen jó közösség, mely nem 
csak a saját érdekeit tartja szem előtt, hanem a városban és az ország-
ban működő civil emberek igényeit is.

A díjhoz szeretettel gratulálunk, munkájához kívánunk na-
gyon jó egészséget és további kitartást.



Máriapócsért Alapítvány 2020. évi tevékenysége

Simicskó István a KDNP frakcióvezetőjének társaságában érkezett Máriapócsra 
hazánk agrárminisztere, Nagy István
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Művelődési hírek 

2020-ban a járvány miatt számos rendezvé-
nyünk maradt el. Szerencsésnek érezzük magun-
kat, hogy megrendezhettük a nőnapi táncestet, 
el látogathattunk Lakitelekre, megszerveztük a 
Pó csi Tacsi és Pócsi Sokadalom rendezvényt is. 
A Szabin nők elrablása című szabadtéri színházi 
előadásunkat Mikó Géza főszereplésével láthat-
tak az érdeklődők. Egész nyáron zajlottak tánc-
ház foglalkozásaink, míg novemberben újra le 
nem zárták az intézményt. 

Az elmúlt fél évben, minden nap álltunk a 
la kosság rendelkezésére és az ablakon keresztül 
igyekeztünk kiszolgálni az igényeket.

A 2021-es esztendő is bizonytalansággal kez-
dődik a Covid járvány miatt. Terveink és meg-
nyert projektjeink felfüggesztésre kerültek, amíg 
a vészhelyzetnek nem lesz vége. 

Terveink: 
•  Művelő program keretében NTP-KULT–2020– 

0003 támogatásból minden szombaton mű-
vészeti foglalkozás lesz a Művelődési Házban 
10–25 éves kor közötti fiataloknak. 

•  Fodorinda Táncház programunk egész évben 
folytatódik, élő népzenével, néptánc okta tással 
és kézműves foglalkozásokkal. (Csoóri Sán-
dor pályázati támogatással CSSP-E-TANC-
HAZ–2020–0002). Mindkét programot az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma támogatja. 

•  Déryné Program keretében Németh Ervin: 
Mind örökké Júlia című előadását láthatják a 
né zők ingyenesen. 

Szeretnénk koncertekkel, előadásokkal szí-
nesíteni rendezvényeinket. Reméljük minél ha-
marabb egészségesen találkozhatunk, vigyázza-
nak magukra.

2020-as esztendőben is számos projektet 
valósítottunk meg az Önkormányzattal, a Gö-
rög katolikus Egyházzal, a Ruszin Nemze ti ségi 
Önkormányzattal és a Máriapócsi Nyugdíjas 
Egyesülettel közösen. Részt vállaltunk a Szent II. János Pál pápa úti-
ikon, a Gojdics Péter Pál és Romzsa Tódor mozaikok készítésében.  
2020-ban az Egy Jobb Életért LEADER támogatással az Alapítvány 
VP6-19.2.1-27-6-17 kódszámú 1.991.649,– Ft összegű támogatás-
ban részesült.  A támogatást sporteszközök be szer zésére és foci torna 
megrendezésére fordítottuk.

Pályázatot adtunk be a Máriapócsi Képtár létrehozására és a Tria-
noni emlékhely kialakítására, melyek 2021-ben valósulnak meg. Ha-

táron túli pályázati partnerünkkel közös programokat tervezünk a 
2021-es évben is.  Ahhoz, hogy ezek a programok megvalósulhassa-
nak szükségünk lenne az adó 1 %-ra is. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, ha tehetik, adják ala pít vá nyunk  
nak az adójuk 1 %át. 

Adószámunk: 18797954115

Köszönettel az Alapítvány Kuratóriuma

Máriapócs Nemzeti Kegyhely és a pócsi búcsúk bekerültek a 
Magyar Ér ték tárba, most pedig folyamatban van ezek hun ga ri-
kum má nyilvánítása. Hogy a jó ügy mellé állni nem volt hiába 
való dolog, arról Nagy István agrárminiszter, a Hungarikum Bi-
zottság elnöke személyesen is meggyőződhetett: november 26-án 
egy tartalmas napot töltött a településen.

Látogatását Orosz István kegyhelyigazgató atya vezetésével 
a fatemplomban kezdte, majd a kegytemplomban folytatta. Itt 
meg  ismerhette az 1696-ban kezdődött 
csoda történetét, ami az Istenszülőt áb-
rázoló ikon könnyezésével kezdődött. 

Ezt követően Fülöp metropolita, 
Ata náz és Ábel püspökök kíséretében a 
Családvárba tért át a politikusokkal bő-
vült delegáció. Az Agrárminisztérium 
tavaly novemberben indította el orszá-
gos faültetési programját, hogy a klíma-

változás hatásaira az erdőgazdálkodás hatékony választ adhasson. 
Ennek részeként szimbolikus jelentéssel ültettek el hat facsemetét 
Máriapócson. Egy az agrárminisztériumot, egy a Keresztényde-
mokrata Néppártot, egy a Hierotheosz Egyesületet, a többi fa pe-
dig a Görögkatolikus Metropólia egyházmegyéit képviseli.

A miniszteri látogatás egyezető üléssel zárult az Emmánuel 
Za rándokházban. „A teljesség, az egység megőrzésére tanít min-
ket Máriapócs. Ez a hely olyan értéket képvisel, amire biztosan 

építhetünk ebben az identitásválságban 
küzdő világban. Nem mindegy ugyan-
is, hogy dombokra vagy kősziklára épí-
tünk. Márpedig Jézus Krisztus, a keresz-
ténység az az alap, amire építeni kell, ha 
a jövőnkre gondolunk” – mondta a mi-
niszter és hozzátette: ebben Máriapócs-
nak, a görögkatolikusoknak óriási szere-
pük van.
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A 2020–2021-es tanévet is a vírushelyzet okoz-
ta nehézségek közepette kezdtük, de annál nagyobb 
örömmel. Boldog volt tanár, diák, hogy újra együtt 
le hettünk a hosszú távollét után. Sok mindent kel-
lett megtanulnunk és betartanunk, hogy a járvány-
ügyi helyzetnek eleget tegyünk, elkerüljük a tömeges 
megbetegedést. A közös rendezvényekről is le kellett 
mondanunk ebben az évben az új szabályok miatt, 
ezért szinte minden eseményt osztályszinten tartot-
tunk meg, míg a rossz idő be nem szorított bennün-
ket az intézmény falai közé. 

Szeptemberben az ünnepélyes 
tan  évnyitóra a kegytemplom udvarán 
ke rült sor. Az elmúlt félévben Sport 
napot szerveztünk. Megünnepeltük a 
zene világnapját, az aradi vértanúkra 
emlékeztünk. Október 16-án tartottuk 
a Dudás Miklós emléknapot. 

Az őszi szünet után november 26-
ig tantermen kívüli, digitális oktatás-
ban vettek részt tanulóink. Szent Mik-
lós püspök emléknapján már újra együtt lehettek diákjaink. A vá-
rakozás, az advent időszakában nemcsak termeinket, folyósóinkat 
díszítettük, hanem lelkiekben is készültünk Megváltónk születésére. 

A kántálás hagyományát is nagy örömmel ápoljuk, 8. évfolya-
mosaink hagyományos karácsonyi énekekkel kedveskedtek Ábel 
püspök atyának, az idén tantermükből online formában tették ezt. 
Az idei évben is gyűjtöttünk adományokat, melyet a Sója Miklós 
Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola tanulónak és a Szent 

Damján Tábor táborozóinak ajánlot-
tunk fel. 

Intézményünkben több beruházás 
is történt az utóbbi két évben. 2019 
szeptemberében új gázkazánokat kap-
tunk fenntartónk a Nyíregyházi Egy-
házmegye egyik pályázatának jóvol-
tából.  2020. decemberére újabb fűtés 
korszerűsítés történt az Önkormány-
zat pályázata folytán hőszivattyús ka-

zánok kerültek beüzemelésre. Az iskola udvarán lévő 
rekortán pálya hálója nagyon megrongálódott az idő-
járás és az igénybe vétel folytán, a Máriapócsi Gyer-
mekekért Alapítvány nyertes pályázata tette lehetővé, 
hogy új háló került felhelyezésre. Köszönjük, hogy az 
alapítvány támogatja tanulóinkat. A Nyíregyházi Egy-
házmegye Energetikai beruházása keretében pályázat 
útján a tornaterem és környe zete nyí lászáró cseréjét 
már elvégezték, a további kivitelezés (szigetelés, stb.) 
folyamatban van. Reményünk szerint további felújítá-
sokra, átépítésekre kerülhet sor a közeljövőben fenn-

tartónk jóvoltából. Hálásan köszönjük, hogy fenntartónk a Nyíregyhá-
zi Egyházmegye és Máriapócs város Önkormányzat magáénak tekinti 
intézményünket a fejlesztések terén is. Mindezek mellett köszönjük a 
Máriapócsi Egyházközségnek a rendszeres lelki és anyagi támogatását.

2020-ban különleges évet zárunk. Hálával tartozunk a minden-
ható Istennek, hogy megtartott bennünket. Köszönet illeti iskolánk 
diákjait, szüleit, pedagógusait, minden dolgozóját a kitartásáért, és 
kemény munkájáért!

Intézményünkben a 2020/2021-es ne-
velé si évet szeptember 1-én 81 beiratott gyer-
mek nevelésével kezdtük meg. Az óvo dá ban, 
három csoportban összesen 1 fő lelki igazga-
tó, 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisz-
tens, 3 dajka és 1 fő fűtő–karbantartó látja el 
a feladatokat. 

A nevelési év kezdetén a pedagógiai szak-
szolgálat és a Nyíregyházi Egyházmegye 
mun katársai elvégezték a tanköteles korú 
gyermekek szűrését. Az óvodai szociális se-
gítő is megkezdte az óvodai munkáját. Fontos feladatunk az év kez-
detétől, hogy az elkezdett koronavírus veszélyhelyzet miatti intézke-
déseket fenntartsuk és kiegészítsük, azokkal a feladatokkal melyek 
megvédik a gyermekeinket és szüleiket, dol-
gozóinkat egy esetleges fertőzéstől. Intézke-
déseink közé tartozik az, hogy a gyermeket  
a szülőnek át kell adni az óvoda bejáratánál 
a dajka néninek, aki lázat mér és a gyermek 
kézfertőtlenítés után mehet a csoportjába. A 
szülőknek egyéni fogadóórát biztosítunk, te-
lefonon kereshetik az óvodapedagógusokat, 
akik személyre szabottan keresnek a szülők-
nek időpontot, ahol tájékoztatást kaphatnak 
gyermekük óvodai életéről.

A dajka nénik a nap folyamán többször 
fer  tőtlenítik az óvoda kilincseit és az olyan 
eszközöket, tárgyakat, amik nagyobb érin-
tettségnek vannak kitéve. 

Isteni gondviselésnek köszönhetően az 
óvodában nem történt még koronavírus fer-
tőzés, melyért mindennap a lelki percek és a 
közös csoporton belüli imádkozások esetén 
hálát adunk a Jó Istennek. 

Mikulás és Karácsonyi ünnepségünk na-
gyon családiasra, bensőségesre sikerült, hi-

szen a járványhelyzet megváltoztatta az óvoda életének mindennap-
jait és hagyományait is, így csoporton belül tartjuk a nagyobb ren-
dezvényeinket, programjainkat is. 

2021. január 12-én Mosolygó Tamás lel-
ki igazgatónk megszentelte az óvodát. Janu-
ár 22-én a magyar kultúra napja alkalmából 
házi mesemondó versenyt rendezünk. Febru-
ár 5-én zártkörűen tartjuk Farsangi mulatsá-
gunkat. 

Kívánok a magam és a dolgozók nevében 
mindenkinek vírusmentes napokat.

PorcelánVányi Melinda 
intézményvezető

Óvodai hírek

Történések a Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában



A Pandémia szinte az egész életünket átírta. Napjaink nagy részét a vírus elleni küzdelem határozza meg. 
A szabályok, rendeletek betartása mára szinte a legfontosabb lett. Lakóink nehezen fogadták az érdekükben 
ho zott intézkedéseket, melynek célja egészségük védelme volt.

Máriapócs Város Önkormányzata elismerő oklevélben részesítette munkatársainkat, a Szociális Munka 
napja alkalmából. Az elismerés meglepte és meghatotta a dolgozókat, örömmel vették át az oklevelet és a jutal-
mat, melyet utólag is köszönünk. 

December 6-án, mint minden évben újra ellátogatott a Mikulás (egy vállalkozó kedvű kollega személyé-
ben) a nénikhez. Az önfeledt éneklés és a Mikulás által hozott csomag egy időre feledtette a nehéz napokat.

Az idei karácsony furcsább lett a korábbiaknál, de csak a körülmények miatt. Most sem maradhatott el a 
fe nyőfák felállítása, melyet emeletenként külön díszítettek fel idős lakóink.

Az idei évben ismételten gondolt Önkormányzatunk az itt élőkre, melyet ezúton is köszönnek lakóink. A 
gyümölcs csomagokat december 23-án kollegák részvételével kántálás közben adtuk át. A szép és meghitt ka-
rácsonyi énekek éneklése közben idős lakóinkat is átjárta az ünnepi hangulat. Betartva a szabályokat, de értve 
az ünnep értelmét, Istentől áldott Új Esztendőt kívánunk e sorok olvasóinak.

Oszlávszki Rita

Nehéz éven vagyunk túl, az életünk részévé váló vírus sok új 
helyzetet, megoldandó problémát tárt elénk. Meg kellett tanulnunk 
rugalmasabban alkalmazkodni. Kollektíven tapasztaltuk meg a kö-
rülöttünk zajló események olykor nehéz, fájdalmas velejáróit. 

Mindezen nehéz helyzet ellenére próbáltunk lakóink számára 
kedvező programokat, és lehetőségeket biztosítani.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslata alapján állítottuk 
össze az intézményünkben a kapcsolattartás lehetőségét. Lehetőséget 
biztosítottunk vonalas telefonon (intézményi), mobiltelefonon (el-
lá tott sajátja, illetve intézményi). Élő kép formájában is tudnak kap-
csolatot teremteni intézményi okos telefonon skype segítségével. A 
kapcsolattartás elősegítésére decemberben a Nyíregyházi Lions Club 
fel ajánlásával 2 db 4G tablet került intézményünkbe. Személyes kap-
csolattartás lehetőségéhez egy különálló helyiség – látogató szoba – 
került kialakításra a jelenlegi járványügyi 
előírások betartása mellett. Ezen alkal-
makkor csomagok átadására is sor kerül-
hetett, melyet 48 óráig elkülönítettünk és 
ezt követően került lakóinkhoz.

Szent Miklós püspök a katolikus és a 
görög keleti egyház védőszentje tisztele-
tére rendhagyó módon ünnepeltünk. A 
meg lepetés nap reggel kezdődött, amikor 
is intézményünk Mikulás csomaggal ked-
veskedett lakóinknak. Az igazi meglepetés 
ezután következett – a jelenlegi hatályos 
jár ványügyi jogszabályok betartása mellett 
„In tegessünk a Mikulásnak” elnevezéssel 

meglepetés látogatásra adtunk le he tősé-
get hozzátartozóik számára. Ezek ben a 
ne héz időkben nagyon fon tos a lelki töl-
te kezés – köszönjük hozzátartozóiknak, 
hogy ilyen aktívan vettek részt, örömet 
szerezve ezzel lakóinknak.

Advent időszakában is fontos sze re-
pet kapott Intézményünkben az ünnepi 
ráhangolódás.

A lelki béke és megtisztulás lehe-
tőségét biztosította Pindzsu István lel  ki 
vezető atya szentgyógyás és szent áldozás 
formájában. Az intézmény külső díszki-
világításának megtekintésére is invitáltuk lakóinkat, kedveskedve for-
ralt boros teával, és mézeskaláccsal, gyönyörködtünk a szemet elkáp-

ráztató fényekben.
A napokban dolgozóink és lakóink 

le hetőséget kaptak a Pfizer-BioNTech 
CO VID-19 vakcina elleni védőoltás felvé-
telére. Bízunk abban, hogy a védőoltás fel-
vétele után belátható időn belül visszatér a 
„régi” élet az intézményünkbe!

Az intézmény valamennyi lakója és 
dolgozója nevében kívánunk egészség-
ben gazdag, boldog új évet.

Andicskuné Császár Anna 
szociális és terápiás munkatárs
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SZENT MAKRINA SZOCIÁLIS OTTHON

II. JÁNOS PÁL PÁPA IDŐSEK OTTHONA

Önkormányzatunk nevében elismerő oklevelet és jelképes anyagi jutalmazást adtunk át Máriapócs Város területén
a szociális szférában dolgozó munkatársaknak! Hálásan köszönjük az egész éves gondoskodást!



Házasságkötések
Miterli Ádám Zoltán és Miterliné Csekk Zsaklin

Lengyel Alex és Lengyel Zsuzsanna (Kicsák Zsuzsanna)
Balla Attila és Balláné Magyar Tünde

Kanyog Tamás és Kanyogné Antal Annamária
Papp Mihály és Papp-Csonka Alexandra

Pálvölgyi Zoltán és Pálvölgyiné Zelenyák Alexandra
Orosi Sándor és Orosiné Toldi Henrietta
Szőke György és Szőke-Muszák Dalma

Novák János és Novákné Virágh Valéria Erzsébet
Bordás Edvárd és Bordás-Kiss Dalma

Sarka Zsolt és Sarkáné Király Teodóra Éva
Kóródi Tamás és Kóródiné Rácz Nikoletta

Mitruska Mihály és Mitruska Ibolya (Kiss Ibolya)

Sok boldogságot kívánunk mindannyiuknak!

SZÉPKORÚ 
KÖSZÖNTÉS

Sámuel Nikolett
Sebők Sándorné

Pázmándi Mihályné
Jobbágy Andrásné

Jó egészséget és hosszú, 
boldog életet kívánunk!

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy eltávoztak közülünk:

Fancsalszki Józsefné
Kanálos Ferenc

Királyházi János
Miklóssy András Kálmán

Papp Miklós
Szabados Lászlóné

Tamás Sándorné
Tóth András

Tóth Miklósné
Vanczák László
Vinkler Jánosné
Vona Mihályné

Demeter Józsefné
Szahajda János

Szalkai Péter Pálné
Bányai Istvánné

Veleczki Istvánné
Kulánda Jánosné

Márton Mihály
Stekler Istvánné
Czeglédi Lajosné

Garamvölgyi Mihály

Őszinte részvétünk 
a családoknak!

2020-as esztendőben 24 gyermek született, 
13 kislány valamint 11 kisfiú. 

„Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség,
élted kísérje áldás és egészség!

Szüleidnek te légy életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!”

Gólyahír
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TISZTELT MÁRIAPÓCSI LAKOSOK!

Ez a karácsony más volt, mint az előző 
éviek. Nem feledkeztünk meg hozzátarto-
zó inkról, ismerőseinkről, de személyesen 
szeretteinkkel sem találkozhattunk. 

Így volt egye sületünk is. Készítettük a ha-
gyományos karácsonyi ajándékokat, a II. Já-
nos Pál Idősek Otthona és Szent Makrina 
Ott hon lakóinak. Nyugtató levendula pár-
nákkal kedveskedünk, reméljük minél hama-
rabb át tudjuk adni. A párnákhoz szükséges 
levendulavirágot a Kékessy családtól Tiszafü-
redről kaptuk. Ismét kaptunk Béres cseppet, 
amit, ha enyhül a fertőzés eljuttatjuk telepü-
lésünk lakóihoz. 

Palóczy Tímea tanárnő kéréssel fordult 
hozzánk, hogy iskolai osztályuk hóember ké-
szítéséhez töltőanyagot kérjen. A Pirinyó – 
Pász tor Mihálynétól kapott anyagból szíve-
sen adtunk a kisiskolásoknak. 

2020. december hónapban volt Egyesü-
letünk 10 éves fennállásának évfordulója. Az 
elmúlt évek önkéntes munkáját hálásan kö-
szönjük a hozzánk csatlakozóknak, támoga-
tóknak. Reméljük a jövőben is számíthatunk 
rájuk.  

Itt a vírus, de itt hideg is. Kérjük figyel-
jünk jobban a közvetlen környezetünkre. Fi-
gyeljünk az egyedül élő idős szomszédainkra, 
érezzék, hogy van kire számítaniuk, ha baj-
ba kerülnek. Kérem forduljanak hozzánk bi-
zalommal. 

A ruhagyűjtéssel sem álltunk le, a má ria-
pó csi lakosok jóvoltából kiteherautónyi ruhát 
vittünk az Oltalom Szeretetszolgáltnak Nyír-
egyházára. A szállításban Hajdu Mihály al-
polgármester saját autójával segített, melyez 
ez úton is köszönünk szépen. 

Legyünk optimisták, bízzunk benne, 
hogy nyugodtan beszélgethetünk egymással 

Új lendület 
a magyar 

Agráriumnak!
Az Országgyűlés 

elfogadta a 2020. évi 
CXXIII. törvényt 

a családi 
gazdaságokról!

Bővebb információ 
www.nak.hu oldalon, 
vagy Hrenkó László 

falugazdásznál kérhető 
a +36-70/70-90-625 

telefonszámon.

Szolgáltatók elérhetőségei:
Tiszamenti Regionális Vízművek: 06-42/385-439 vagy 06-56/422-522 
Tigáz Zrt: 06-80/300-300 
Főgáz diktálás mobiltelefonról: 06-1/237-7777, vezetékes telefonról: 06-80/405-540
E-ON Nyírbátor: 06-52/512-400 
Elektronet Zrt: 06-42/509-060 • Digi Tv: 1272

Az Észak-Alföldi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft. tájé koz tatása sze-
rint, a kommunális hulladék szállítá sa 
2021. évtől hétfői napokon lesz!

közvetlenül, nem kell tartanunk a fertőzések-
től. Szeretettel kívánunk mindenkinek nyu-
godt, egészségesebb 2021-es évet. Tartsuk be 
a járványügyi szabályokat, vigyázzunk egy-
másra, üzenjük mi a Vigyázzunk Egymásra 
Egyesület tagjai.

Balázs Csabáné V.V.E. elnöke

EZ A KARÁCSONY...


